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Maria Beltrão, apresentadora do “Estúdio i”, da GloboNews, é conhecida pelo bom humor, a simpatia como acolhe
os participantes e o jogo de cintura para o improviso, quando necessário, vai lançar seu primeiro livro, “O amor
não se isola – Um diário com histórias, re exões e algumas con dências”. Na foto, ela aparece com o caderno
que usou para escrever durante a quarentena. A obra, que sairá pela editora Máquina de Livros, tem prefácio de
Octavio Guedes e orelha feita por Christiane Pelajo, ambos jornalistas do canal e amigos de Maria.
O livro mostra uma Maria Beltrão emotiva, dedicadíssima à família, amorosa com os muitos parentes e amigos,
muito religiosa (“sou encantada pela vida dos santos e por histórias de conversão”) e preocupada com a própria
aparência física. Como informa já na capa, não é um livro sobre bastidores da televisão ou fofocas sobre o
jornalismo. É um relato plácido, às vezes angustiado, eventualmente morno, sobre esses dias estranhos de 2020.
No dia 30 de abril, por exemplo, abalada pela morte de um amigo, ela anota: “Por falar em choro, tenho chorado.
Nada muito doído. As lágrimas às vezes se antecipam à emoção. É faxina emocional. É choro para lavar os
pensamentos que ainda nem vieram. É choro de quem tem muita alegria e esperança, mas intui mais um dia de
notícias difíceis”. Os assuntos se emendam num uxo livre de pensamentos. Após uma observação sobre o
escritor James Joyce, ela re ete sobre a luta contra a balança.
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